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O'mes de Dezembro de 1980, caracterizou-se por uma intense
actividade dedicada a preparac;io do ICongresso Extraordinario do MPLA-
-Partido do Trabalho.

" Assim, realizaram-se varias reunioes desde as celulas as Confe-
rancias Municipais e Provinciais, onde os membros do Partido conscientes
do seu papel, discutiram profundamente os documentos que permitlram
a· tomada de conhecimento dos problemas socio-economicos existentes
no pais.

As propostas saidas destas reunloes contribuiram para 0 enrique-
cimento das declsoes tomadas no I Congresso.

Outro aspecto importante a salientar foi 0 elevado sentido de
respohsabilidade e consclencla revcluclonarla demonstrados pelos memo
bros do partido que, conseguiram com toda a rigorosidade seleccionar
aqueles que it partida reuniam os requesitos para candidatos 8 membros
do Oomlte Central do MPLA-Partido do Trabalho.

Realizado 0 ICongresso Extraordinario'do Partido, todos os membros
-sncontram-se hoje empenhados na materializac;ao das orientacoes emana-
das, pelo que se torna neeessarlo que' cada membro do Partido «seja em
todo 0 momento, 0 detentor da verdade, 0 veiculo mais respons8vel de
lnformac;ao verdadeira, do pensamento da Oirec~ao e dos responsavels.
o mobilizador dos trabalhadores e das massas. Nunca 0 contrario! Nao deve
o militante do Partido ser permeavel ao boato, it intriga, it calunia, fomen-
t.dos pala pequana-burguesia a pelos agentes do imperialismo para afastar
8 Direcr;ao das bases e 0 Partido das Massas Populares.

A LUTA CONTINUA

A VIT6RIA ~ CEATA

0---------- A'C£LULA
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D1 :tSSEt18LEIA DO POfO
ASSEMBLEIA DO POVO

Em 11 de Novembro de 1980 teve
lugar a constltulcao da Assembleia
do Povo, como «0 6rgao supremo do
poder do Estado na Republica Po-
pular de Angola ••, que. exprime a
vontade soberana do Povo Angolano.
I. SISTEMA ELEITORAL

Pela primeira vez na nossa hist6-
ria, representantes dos trabalhado-
res de todo 0 Pars foram eleitos
para 0 6rgao· maxima do Estado.

o sistema seguido para a elelcao
do Deputados a Assembleia do Povo
foi 0 seguinte:
11. ATRIBUICOES DA ASSEMBLEIA

DO POVO
As principais atrlbutcoes da As-

sembleia do Povo, nos terrnos do
-artigo 38.0 da Lei Constttuclonal.lsao:

- Alterar a Lei Constitucional;
Aprovar, modificar ou revoger
as Leis; .

- Aprovar 0 Piano Nacional e 0
Orcamento Geral do Estado;

- Conceder amnistias;
- Controlar os aetos do Governo

e dos demais 6rgaos do Estado:
- Revogar ou modificar as dell-

beracoes das Assembleias Po-
pulares dos escaloes inferiores
que violem a Lei Constitucio-
nal, as leis e demais disposi-
coes legais, ou que sejam con-
trarlas aos interesses -gerais
do Pars;

- Revogar ou rnodlflcar os decre-
t05 e resolucoes do Conselho
de Ministros que eontrariem as
leis e resolucoes da Assem-
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bleia do Povo e de sua Comis-
sac Permanente;

- Apreciar os relat6rlos de pres-
ta~ao de contas da Oorntesao
Permanente, do Conselho de
Ministros, do Tribunal Popular
Supremo, da Procuradoria Ge-
ral da Republica e das Assem-
bleias Populares Provinciais;

- Decidir sobre outras questoes
fudamentais da polltlca interna
e externa do Estado.

r

Ill. ORGANIZACAO

1. A Assembleia do Povo integra
229 deputados eleitos por um
periodo de 3 anos;

2. A Comissao Permanente da
Assembleia do Povo e 0 6rgao
que a representa e assumeto-
das as suas funcoes no inter-
valo das sessoes.

3. A Assembleia do Povo constl-
tui Comissoes de trabalhe inte-
gradas por deputados para a
realizacao de actividades per-
manentes ou de tarefas espe-
cifas.

Na segunda sessao ordinaria
de Assembleia, realizada de 6
a 10 de Marco ultimo, a Assem-
bleia do Povo constltulu onze
Comissoes de trabalho para a
realizacao de actividades per-
manentes abrangendo todos os
sectores da vida nacional.

Os principals objectlvos des-
tas Comlssoes sac:

- acompanhar a actividade dos
orqaos estatals:

o

- preparar as questoes que :J

Assembleia ira analisar.

IV. FUNCIONAMENTO

A Assembleia do Povo reune em
sessao ordinaria duas vezes POI'
ana e, extraordinariamente por ini-
ciativa do Presidente da Republica.
do Oomlte Central do MPlA-Partido
do Trabalho, da Comlssao Perrna-
nente da Assembleia do Povo, ou
de, pelo menos, um terce dos 'seus
deputados.

«QUORUM)) PARA REUNIAa

- para que a Assembleia reune
e delibere validamente e ne-
cessaria a presenc;:a de mais
de metade do nurnero total dos
seus membros.

Assim. sendo de 229 0 nurnero de
deputados da Assembleia do Povo.
e necessaria a presence de 115
deputados.

«QUORUM» DE VOTACAO

- as dellberacoes sac tornadas
por maioria slrnples dos votes
dos deputados presentes.

Assim, estando presentes; p.e.,
180 deputados. uma lel e aprovada
se i votacao for

80 votos a favor
60 votos contra
40 abstencoes

Ou, se se tratar de eleger urn de-
putado para integral' uma comlssao
e houver tres candldaturas, reqistan-
do-se 3 vota -:~C'
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'ieputados A-50 votos
deputados B- 45 •
deputados C - 10

e eleito 0 deputado A.

IIIQUORUM)) DE VOTAf;AO DE
ALTERA~OES A LEI
CONSTITUCIONAL

-~ 8 necessaria a maioria qualifi-
cada de 2/3 dos votos do nu-
mero total dos membros da
Assembleia.

Assim. sendo de 2290 nurnero de
tfeputados da Assembleia do Povo,
para alterar a lei Constitucional e
necessarlo 0 voto favoravel de 153
deputados.

V. DEVERES E DIREITOS DOS
DEPUTADOS .

DEVER~S DOS DEPUTADOS ~
ASSEMBLEIA DO POVO

'- lutar pela Unldade Naclonal

.- Lutar pelos interesses da allan-
ea dos operartos e camponeses

- lutar contra a exploracao do
hornem peto homem

- lutar contra todas as manifes-
tacoes. de raclsrno. tribalismo
e regionalismo

- Mobllizar as massas trabalha-
doras para as tarefas de He-
construcao Nacional rumo a
ediflcacao do Soclalismo.

- Participar activamente nas actio
vidades da Assembleia

A CELULA

- Superar-se politica, culture]
. 8 profissionalmeme

- Estudar as principals leis do
Pais e velar pelo seu cum-
primento

- Prestar contas da sua acti-
vldade

- Manter segredo quanto as
Inforrnacoes de caracter
confidencial

- Ser trabalhador exemplar no
seu centro de trabalho.

DIREITOS DOS DEPUTADOS
-A ASSEMBLEIA DO POVO

-Interpelar 0 Conselho de Mi-
nistros ou qualquer dos seus
membros

- Solicitar aos orqantsmos e em-
presas estatais a colaboracao
necessaria para 0 cumprimento
dos seus deveres .

- Participar actlvamente nas ses-
soes da Assembleia

- Ter um cartaode identtficacao
como deputado

- Ser dispensado da actividade
profissional para cumprimento
das tarefas de deputado

NOTA: «Nenhum deputado a Assembleia
do Povo podc ser preso scm culpa
forrnada ou submetido a julga-
mento sem autorizacao da Assem-
bleia ou da sua Comissao Pcrrna-
nentc, excepto em flagrante delito
por crime doloso a que caiba pen a
major .•

(artigo ..48.0 da Lci ("on-:;",·
cionalj.
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Atl!;~OLV{:{)ES
DO I CON(;RESSO,
EXTRAORDLV~fRIO

SOBRE 0 TRABALHO
POLITICO' E IDEOLOGICO

o l Congresso Extraordinario do
MPLA-Partido do Trabalho analisou
profundamente as questoes relati-
vas it vida interna do Partido, no-
meadamente 0 funcionamento de
todas as suas estruturas e 0 traba-
Iho da Educacao Politico-ldeol6glca
dos membros do Partido e de todo
o Povo.

o Congresso constatou que, em-
bora ainda corn algumas Insuftclen-
cias, 0 funcionamento global ~o_
Partido tem permitido que 0 nosso
Povo, sob a dlreccao da sua Van-
guarda, esteja a dar passos sequros
na transformacao revoluclonarla da
nossa Sociedade.

Reconhecendo que a defesa e a
acllcacao dos prlncfptos do rnarxls-

. mc-lenlnlsrno, por todos os mem-
bros do Partido e uma condtcao
indispensavel it preservacac das
conquistas ja alcancadas, perml-
tindo que 0 Partido se fortaleca e
consolide 0 seu prestigio junto das
massas.

Tendo em conta a necessidade
de 0 Partido assumir de uma forma
mats eficaz 0 seu papel de direccao
do Estado, das Organizacces de
Massas .e de toda a sociedade. a
flm de -que todas as classes e ea-
madas sociais do nosso Povo se
engajem no combate aos Inimigos
Internos e externos da nossa Revo-
lucao.

o I Congresso Extraordlnarlo do
MPLA-Partido do Trabalho conslde-
ra lndlspensavel a exlstencla de
urn amplo e permanente debate
Ideol6gico no seio das suas estru-
turas. como forma de referee da
unidade ideol6gica e de combte aos
desvios da sua Iinha politica.

o Congresso exorta todos os
membros do Partido a serem lntran-
sigentes na aplicac;ao de todos os
principios estatuarlos, particular-
mente 0 Centralismo Democratlco,
utifizando -corn coragem politica,
a crltlca e auto-critica como instru-
mento eficaz de correccao dos
erros e de rnelhoramento dos me-
todos de trabalho.

o Congresso consldera lndlspen-
savel a denuncia constante e 0
combate no seio das estruturas do
Partido da base ao topo de todos os
facto res que provocam a dlvlsao.
aos elementos que desprestiglam
o Partido e a todas as manlfosts-
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coes e comportamentos reecclo-
narios da pequena burguesia que
de algum modo ponham em causa
o papel de dtreccao do Partido e a
defesa dos interesses das classes
operarla e camponesa. Neste sen-
tido, 0 Congresso considera neces-
sarto a apllcacao da ditadura demo-
cratlca revoluclonarta contra os
sabotadores da Revolu~ao Angola-
na, reforcando a Unidade Nacional
de Cabinda ao Cunene e lutando
contra as manlfestacees de carac-
ter tribal, reglonal e racial.

o Congresso exorta todos os
membros. em particular aos dlrl-
gentes, a dedlcarem-se perrnanen-
temente it sua superacao politico-
-deol6gica' e cultural, base essen-
clal para que cada membro do Partl-
do seja urn revoluclonarlo conse-
quente, activo e exemplar do des-
tacamento de vanguarda da classe
operarla angolana.

Ao anallsar 0 fen6meno religioso
e as suas repercussoes na cons-
cfencfa do Povo, 0 Congresso Ex· ,
traordlnArio considera necessarlo

que 0 PartIdo e as Organiza<;Oe5de
Massas intensifiquem 0 combate
ideol6gico it rellqlao sem perder
de vista 0 referee da unidade dos
crentes e nao crentes no cumpri-
mento das tarefas da Reconstru<;ao
Nacional, desmascarando-se tam.
bern as poslcoes das igrejas que se
oponham as Lei do estado.

o I Congresso Extraordinario. ao
analisar a poHtica das Rela<;oes
Exterlores do Partido, considera
que continuam valldas e actuate as
orlentacoes tracadas para este do-
minio, pelol Congresso do MPLA·
Nesse sentldo, exorta todos os
membros do Partido e todo 0 Povo
a reforcarern a sua posi<;ao interna-
cionalista, de apoio a justa luta dos
povos ainda oprimidos e exptora-
dos em todo 0 mundo e em especial
na Africa Austral.

FI~IS AO PRESIDENTE NETO
lUTEMOS PElA INDEPENDENCfA
ECONOMICA.

A lUTA CONTINUA
A VITORIA ~ CERTA!

SOBRE AS ORIENTA«;OES FUNDAMENTAlS
PARA 0 DESENVOLVIMENTO ECON6MICO·SOCIAl

NO PERIODO 1981/1985
o I Congresso Extraordlnarlo do

MPLA·Partido do Trabalho, tendo
debatldo profundamente a grave
sltua~ao socto-economtco do Pais,
as principals causas da mesma e as
suas consequenctas para a vida e
bern-estar do Povo, consldera que
s6 com os esforcos conjuqados e 0
cumprimento estrlto das declsces
10s organismos superlores. sera

A CCLULA

possivel realizar corn axito as tare-
fas tracadas para 0 desenvolvlmen-
to economlco-soclal da Republica
Popular de Angola, em 1981-1985.

Para concrettzar destes oblectl-
vo, 0 Congresso aprova e recomen-
da:

1.0 - A8 eorlenta<;Oes Fundamen-
tals para 0 Desenvolvlmento Eco-

o
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nornico-Soclal da Republica Popular
de Angola no periodode 1981·1985-,
com as alteracees propostas,

2. - A ratlflcacao das resolu-
.;oes do Plenarlo do Cornlte Central
do --MPLA·Partido do Trabalho de
Maio de 1980, dedicadas ao apre-
feil;oamento da Dlreccao e da Eco·
nomia, encarregando 0 Cornlte Cen-
tral e 0 Governo de continuar a
trabalhar para a sua matertellzacso,
a brava prazo. "

3.° - A prlorlzac;ao da soJ.y.c;ao
dos problemas das populacees das
zonas rurais, atraves do maxlmo
empenho de todo 0 Governo, tendo
em conta a lmportancla decisiva
que tal accso representa para 0
triunfo da Revoluc;ao.

4.° - A necessidade de manter,
como preocupacao constants do
Partido, as questoes relativas ao
desenvolvimento da producao e ao
cumprmento das tarefas do piano
Nacional, introduzindo a pratica de
proceder a anallse slstematlca des-
tes assuntos nas reunioes de mill-
tantes, desde a celula ate ao comt-
te Central.

5.° - Desencandear e dirigir um
processo de ernulacao massiva pa-
ra a rnaterlalizacao progressiva das
-Ortentaczes Fundamentais para 0
Desenvolvimento Eco no mlco-So-
clal- no periodo de 1981-1985 e dos
pianos elaborados com base nes-
tas.

6,° - Assegurar a oportuna a
ampla dlvulqacao das resolucoes
do Congresso, elevando ao nivel
mai'~ alto possivel todo um traba-

I

Iho de educaeao e conscrenctalus-
';80 entre os trabalhadores e a
populac;ao em geral.

tmpoe-ss faz~r compreender 8
cad a Angolano que :o cumprimento
das tarefas tracadas pelo Oonqres-
so exige a particlpacao cada vez
maior e 0 trabalho abnegado 9'
consciente dos operarlos, campo-
neses e intelectuais, de todo 0
povo trabalhador, e que cada colec-
tivo d~ PToduc;ao deve lutar pe la
elevac;ao da producao e da produn-
vidade, atraves da afectacao a uti.
llzacao racionais das materlas
p rim a s, energia, m ate r Ia Is,
e qui p a men t 0 s tempo
de trabalho. A fim de melhor
realizar estas tarefas, importa ele-
var 0 nfvel de conhecimentos e a
capacidade tecnlca do homem novo,
fiel a causa do socialismo, que
zele pela salvaguarda da proprieda-
de socialista corn uma nova atitude
perante 0 trabalho.

Para a formacao deste homem
novo sera necessarlo que 0 Comi-
te Central desencadeia tarnbem,
desde ja, uma luta impiedosa con-
tra .todos os desvios ao programa
e aos princfpios do MPLA·Partido
do Trabalho, contra todos aquelee
que pretendem desviar as massas
trabalhadoras "dos objectivos da
Revolucao, utilizando formas e me-
todos incorreetos de actuacao ~
liberalismo, proteccionismo. elltis-
mo, regionalismo, raeismo, sectaris-
mo, obscuranttsrno, auto-suficiencla
e outras praticas reacctonarlas da
pequena-burguesia que contribuem
para a desorqanizacao e Indiscipll-
na na producao e na dlgtribuic;~!O

A C£LULA'

ARQUIV
O L

. L
ARA



e entravam. em ultima tnstlncta.
o processo do Povo angolano rumo
ao Soclalismo.

7.° - A extlncao da Comissao
Naclonal do Piano, cujo papel foi
decisivo na lntroducdo da planlflea-
CBO do desenvolvimento economl-
co-soclal na Republica Popular de
de Angola.

8.° - Consolidar e retorcar no
quinquenlo a autoridade do orgao de
plantftcacso centralizada da econo-
mia, devendo priorizar-se 0 seu
reforco em quadros polltica e tee-
nicamente capazes tendo em vista
a necessidade da crlacao, nos prl-
meiros anos do qulquenlo, do Cornl-
te Estatal do piano, como orgao do
Conselho de Ministros, encarrega-
do de orientar, coordenar e con-
trolar toda a actividade de planlfl-
ca~ao de desenvolvimento econo-
rnlco-soclal,

9.0 - A crlacao durante 0 quln-
quenlo, de um Banco de Cornerclo
Externo, com 0 fim de dinamizar 0
Comarclo Externo da Republica Po-
pular de Angola, dentro do quadro
da poUtlca do desenvolvimento eco-
n6mlco-social tracada pelo MPlA-
-Partido do Trabalho.

10.0 - Oar uma aten~ao especial
aos trabalhos de preparacao e
rea"za~ao do primeiro recensea-
mento geral da populacao. Tarefa
que, pela sua tmportancla, enverqa-
Povo, devendo para 0 efeito serem
rada coma uma accilo de todo 0
Povo. dendo para 0 efeito serem
mobllizados todos os recursos hu-
manes e materiais necessarlos, do
PartIdo. do Estado e das organize-
Coes do masses

A C£LULA

1t .• - A Convocac;40 de uma
Conferencia Nacional do Partido
durante 0 qulnquenlo, pera analtse
do cumprimento das ortentacees
aprovadas neste Congresso e lntro-
duyao dos ajustamentos que se
mostrem convenientes.

o Congresso confia no Povo
angolano e acredita que este ser'
capaz de assegurar com 0 seu tra-
balho criador e sob orlentacao do
MPLA-Partido do Trabalho a conore-
tlzacao das novas e grandiosas tare-
fas que se poem it Republica Popular
de Anqola. Isto constltulra uma
vit6ria e mals uma prova convlcen·
te da vitalidade e da forca do novo
regime social. da fidelldade lnque-
brantavel do Povo anqolano e do
Partido aos legados e enstnamen-
tos do nosso Guia Imortal, 0 Saudo-
so Camarada Presidente Or. Agos·
tinho Neto, Fundador da NacAo e do
MPlA·Partido do Trabalho.

Fieis ao Presldente Neto. lute-
mos pela IndependAnca Econ6mlea

A luta Continua
A Vit6rlae Certs

RESOlUCAO
SOBRE A MElHORIA

DAS CONDICOES DE VIDA
DAS MASSAS

TRABAlHADORAS
Considerando que a prolongada

luta de Llbertacao Nacional desen-
cadeada pelo MPlA na qual perde-
ram a vida os melhores fifhos do
Povo Angolano. teve como objectt-
vo fundamental por fim a explore-
980 colonlal cepltalista:

e
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Conslderandc que a opcao socia-
ista feita pelo Povo Angolano,
passa pelo combate cerrado as
.lasses exploradoras, sejam elas
estrangeiras ou nacionais;

Considerando que a sociedade
que estamos a edificar deve trazer
vantagens apenas para aqueles
que, atraves do seu trabalho hones-
to e abnegado. produzem bens e
services:

Considerando que a ditadura De-
rnocrattca Hevoluclcnarla consiste
no exercicio do poder contra todos
aqueles que contrartam 0 desen-
volvimento politico. econ6mico e
social da Bevolucao Angolana;

Considerando que a producao e
urn bem social para usufruto de
todos os trabalhadores sem confe-
rir direitos especiais a quem 0 pro-
duz tornando-se, em consequencla,
imprescindivel eliminar as sltua-

. coes de desigualdade e tnjusttca
resultantes da pratica da apropria-
~ao indevida de uma parte da pro-
duceo (impropriamente conhecida
por auto-consume] nas Unidades
de Producao e de Comerciallzacao:

Considerando que ja insuficiente
poder de compra das massas traba-
Ihadoras resultante da baixa produ-
cao e fraca produtividade, bem como
o fragil nivel organizativo das Uni-
dades de Producao, e seriamente
agravado pelas dtstrocoes existen-
tes no circuito de distrlbulcao e
comerclallzacao e pelas pratlcas
especulativas, liberalistas, protec-
cionistas, abusivas e contra-revolu-
cionarlas de uma camada minorlta-
rla e reacclonarla da populacao.

Considerando que 0 roubo, a
candonqa, a especulacao e a dele-

pidacao dos' bens sociais consti-
tuem praticas anti-econ6micas que.
uma vez generalizadas, podem com-
prometer a reallzacao do objecti-
vo estrateglco da nossa Revoluoao;

Considerando a prattca Individual
ou organizada em redes de desvlos
e de roubo nos portos, aeroportos
e caminhos de ferro, fabrlcas, ar-
mazens e lojas, 0 armazenamento
de bens desviados e- roubados
para alimentar os mercados para-
lelos ilegais, a utilizacao especu-
lativa dos meios de transportee
privados e mesmo estatals, a ven-
da especulativa de bens alimenta-
res e bens industriais em mercados
legais e ilegais, nas ruas e em

. domicilios; a aquisicao de bens
para revenda a precos especulati-

j;. vos por vadios e marginais que se
''--acumulam nas bichas, a utllizacao

de mulheres e crlancas para estas
pratlcas anti-sociais e ainda para
a venda especulativa de bens all-
mentares de" producao caseira; 8
destrulcao dos bens do Povo. no-
meadamente dos melos de trans-
portes, sem a devida sancao aos
infractores.

Considerando que estas situacees
se agravam dias ap6s dia, pe la
corrupcao, pelo proteccionismo e
liberalismo de dirigentes e respon-
savels, pela lnoperancla dos rneca-
nimos de prevencao e repressao
e pela falta do controlo generali-
zado sobre os bens do Povo;

Considerando as proporcoes que
assume m outras pratlcas anti-so-
-clals: tais coma roubos, assaltos

(Conclui na pcig ~4)

---------------------- A C£LULA
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Jose Eduardo dos Santoa Lucio Lara

Juliao Mateus Paulo Ant6nio dos Santos Fra~a
(Dino Matross) (NDalu)

Ambr6sio Lukoki

Pascoal Luvualu'

Manuel Ale xandre Rodrigue& Rodrigues Joao Lopes
(Kito) (Ludy)
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Evaristo Domingos
(Kimba)
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Francisco Magalhaes Paiva
(Nvunda)

Pedro Marja Tonha
. \ (Pcdah'l)

Henr.que Teles Carreiru
(Iko)

MariJl10 puku

A CCLULA

Henriqus de Carvalho Santus
(Onambwe)

AlltOl1io Bcr Ilartiu
(Mal1~lIl1ga)

Joao Luis Neto
(Xietu)

Kundi Payam.i
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Oomingos Afonso Neto
(Kota Neto)

David Moises
(NDozi)

Zacarias Pinto
(Bolillgo)

Celestino Bernardo
(Tchizuinqa)

Manuel Lopes Maria
(Ximuto)

Paiva Oomingos da Silva

R )1.)01 S.)pil;lll,)
(S.lfnt)"laI19 I)

A CCLULA
Manuel Augusto Alfrcdo

(Orlog)
Maria Mambo Cafe

•
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Rodcth Gil

Paulo JOfgG

Armando Dembo Manuel Pedro Pacavira

M,iguel Luis
(Ivadi)

Agostinho Mend"
de Carvalho

Hcrminio Escorcro

Dclfim de Castro

M:m ! Quart I

(Punza)
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JOJO Erncsto dos San!""
(l.ibe(d;>r!~J

Santana Andre PiH I

(Petroll)

A CCLULA
Lr.uranco Ferreir a

(Diandenque )

I -,'Pv Qv I~,;,;.cirn~nt(J

i'Jlanuel Fracisco Tuta
(Batalha)

Jose Cesar Augustu
(Kiluanje)

Robcrto da AJrlloldll

Joao Bap tista
(J•..mba Ya Min;i)
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~/l<lrques Monak apu.
(Bussovava)

Jorge Tchirnpuati Jeronimo Sinedims

P,! Ilil' 00 de SOUSil Ruth Ne-to Afons o Van-Dunern
(:v1Binda)
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Jose) Carlos YICf1q.:
(Explo-sivo )

Ll·(.r{!. '~I' f ., ,\i\tl..·)

F"'Z" .....: ~r:c

t., t! .....• ,. I . ...,'I" 1('

'A CELULA

/\1 tur Vidal Gornes
(I<t:nlbi Diezabo)

.Jr,-,,) Hr'''''''"';UCS G0fC')

(r,he1", 8: ,J!l':")

.J (' qi J'ti( f\ -: .~I\-

(r~I' ",-\

DUl1lingos Frnncisco
Bartolomeu .

~ihl" 1('nl'leIO)
(Mabivl,"
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JOAO rtENRIQUES GAR
CIA (CABElO BRANCO).

Nasceu no Ambriz, Provin-
cia do 8engo, a 4 de Outubro
de 1942. £ electricista-bobi-
nador industrial a trabalha
actualmenta na Companhia de
Cimentos «Cimanqola», onde
axerca a func;ao de Director-
.Gara/.

Oesde 1959 iniciou B sua
Gctividade politica, actuando
na clandestinidade em Luan-
da, onde auxiliou a prepare-
c;ao do levantamento de 4
de Fevereiro. Em 1963 partici-
pa na organizac;ao de um
movimento interno de apoio
~o MPlA, que Ihe custou 0
iulgamento num tribunal mill·
tar e cinco anos de prisiio.
COm medidas de seguranc;a.

Posto em liberdade, rete-
mou as fun~5es na Cornpa-
nhia de Cimentos, ao mesmo
tempo que continuava a' sua
actividade politica clandesti-
na. Dedicando-se aos estudos
conclui 0 1,· ciclo liceal e
o curso de electricista.

Ap6s 0 25 de Abril inte-
srou 0 grupo de auto-defesa
do' bairro Kassenda. sendo

um dos membros da Comis-
sao Popular de Bairro,

Em 1976 ingressa na Uniiio
Nacionat dos Trabalhadores
Angolanos (UNTA) tendo fre-
quentado um curso de sindi-
calisrno, na Republica Popular
da Bulgaria. Por incurnbencia
do BP do MPLA foi membro,
em 1977, da Comissiio Nacio·
nal de Heestruturacao da
UNTA, ate a constituicao de
um novo Secretariado.

Foi membro da Comlssao
Nacional de Rectif,icac;ao. Em
Janeiro de 1979 foi nomeado
Oirector-fabril da «Cirnanqola»
e mais tarde Director-Geral d.
mesma Ccmpanhra. ~ Depu
tado it Assembleia do Pov >.

FllIPE OUINGUCNGO (MA-
BIOlAl,

Natural de Muxaluando, mu-
nicipio de Nambuangongo. pro-
vincia do Bengo onde nasceu
a 25 de Fevereiro de 1930.
Fez estudos -prtrnarlos na prl-
meira Regiiio. Foi carnpones
ate 1966. altura em que Ingres·
sou no MPlA na 1." Regtao.
como Chefe de seccao.

Em 1967. fez um e!it~glo

pollt!co. nas zonas Ilbertadas.
~ preso, em 1973. no Caxito.
Em 1976 fOi eleito activists
politico e em 1978 membro de
Comissao Executiva do Comlt~
Municipal de Nambuangongo.
cargo que exerce atli .10 1110-
menta.

,IACINTO JOAO ANTONIO
(TONENO).

Nasceu na povoac~o do
Hala. munlciplo de Nambua-
ngongo. provincia do Bongo.
a 5 de Junho de 1922. Fez
estudos prlrnarlos. Abando-
nando a dura vida de campo-
nes lnteqra-se na guerrilha. de
1961 a 1974. exercendo as fun-
coes de secretario-actlvlsta.
Durante a 2.' guerra de llber-
taciio actuou na zona de Narn-
buangongo. Depois de exercer
durante algum tempo a func;ao
de enfermeiro e designado res-
ponsavel de uma cooperatlva,
no Kikungo. em 1976.

Em Fevereiro de 1980 ~ elel·
to coordenador da celula de
mesma cooperativa e poste-
riormente actlvista politico cm
Nambuangongo. ate scr elelto
membra do Cornlte Central.
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GOMES

Nasceu no Ca'je, Nambuan-
90n90 a 7 de Abril de 1942,
Ainda crianc;;a conhece as
amarguras do contrato. que 0
impede de concluir os estu-
dos prlmarios.

Em 1961 engaja-se na gtler.
I rilha, na area de Nambuan-

gongo tendo' chegado a as.
sumir a direcc;;iio do grupo
quando 0 Comandante Joiio
Benedito partiu para 0 Congo.

Em 1963 segue tambern
para 0 Congo, sendo esco-
Ihido para frequentar um cur-
so militar especial na Europa.
Em 1967, depois de ter sido
responsavet do cam po de
Kongua (Tanzania) exerce as
funcoes de instrutor militar
no CIR da zona A da 3.'
Regiiio.

Em Fevereiro de 1968 e no-
meado comandante da zona
Certeza. Em Malo desse mes-
mo ano abre a 4.' Regiiio
pollttco-mllltar. Na m e s m a
alrura e nomeado chefe de
operacces e reconhecimento
do comando da mesma Re-
giso e. rnais tarde, ccmissario
politico.

Em 1970 foi responsavel 10
campo de treinos de Iringa
(Tanzania). Em 1971 e esco-
thido para fu:.: 0 curso r:-:6·

A C£LULA

dio de 't'tnertnar,o «a korn&·
n.a, tendo frequentado a Fa
culdade de Veterinaria. Em
1976 Interrompeu os estudos .
regressando ao pais, passan-
do a funcionar no Ministerlo
da Agricultura, no ramo de
Pecuarla.

Em 1979 e nomeado tecntco
pecuarlo em Camabatela e lo-
go a seguir Director-Geral do
Complexo Agrario do Wako-
Kungo.

TCHICASSA (KASSUMBI
WAFA MESO).

Na.tural do Bailundo, Pro-
vincia do Huambo, onde nas-
ceu em 1919. Era um modesto
carnpones quando, em 1968,
ingressou n a s fileiras do
MPLA, Participou pessoal-
mente no transporte de mate-
rial de guerra e outras rnerca-
dorias par a a 3.' R e 9 i ii 0
(Katoio). Nessa altura tornou-
-se responsavel do Comit6
de AcC;;iio de Zona.

Ap6s um estaqio de activis-
ta politico no CIR da 4.'
Regiiio e um curso de res-
ponsaveis provinciais na Es-
cola Nacional do Partido Dr.
Antonio Agostinho Neto, em
1978, foi re c t if i cad 0 no
Lwena, come Militante. Tern-
pes depots, foi eleito coor-
denador do Cornite comunal
do Lucussa e membro do
Comit6 Provincial do Partido
do Moxico.

Natural de Kazajl, municfplo
de Dala, tunda-sut onde nas-
ceu a 5 de Marco de 1940.
Fez estudos prlmartos.

Foi durante alguns anos
agricultor ate que a repressao
colonialista 0 levou a enqua-
drar-se nas fllelras do Movi-
mento em 1968, tendo desem-
penhado lniclalmente as fun-
coes de socorrista.

Em 1969 fOi nomeado Chefe
de grupo e em 1970 frequen-
tou um estaqlo num CIR, na
especialidade de morteireiro.
Em Julho de 1971 seguiu para
a Tanzania, onde frequentou
urn curso rnllltar, na especla-
lidade de infantaria e tambem
de enfermagem. Regressa 80
pais em 1972, para desernpe-
nhar funr;6es de chefe de
base. Em 1974 frequenta esta-
gios politicos. Em Outubro
desse ano forma, com outros
camaradas, as delegar;:6es dos
Comites de zona do MPLA no
Bie e Huambo. Foi. posterior-
mente transferido para Luan-
da, como sub-deleqado e acu-
mulando estas fUOl;5es com
as de comandante de esqua-
drao,

Em 1976, e elelto coorde-
nador do Cornlte municipal do
Chitato. Exercia agora as fun-
coes de chefe de seccao da
Orqanizacao do DORGAN do .
Cornite do Partido da tunda
·SIII.

b
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JO.\O ;:i\~TI:;TA PANZO.

Natural do Piri (Dembos)
provtncla do Kwanza-Norte
onde nasceu a 12 de Outubro
de 1914. Fez estudos prima-
rlos. Foi agricultor e mais tar-
de empregado comercial. Foi
secretarlo do Cornlte de Accao
na secc;iio -Cambodja- durante
f 2 anos tendo sido tambem
acttvlsta politico na zona A
o membro da Comlssiio Dlrec-
tiva da 1.' Regiiio.

Finda a guerrilha voltou a
dedicar-se aos trabalhos do
campo, tendo participado no
reslstencia contra a tnvasao
fentoche de 1975.

Em 1976, e membro coor-
denador do Cornlte de zona do
Pirl e em 1978 membro do
Corritfl PTovin~lal do Partido
ft r.c::roen:)d'JJ do comito mu-
1'11r.ioai 10': Dembos.

lUIS SEBASTlAO MATEUS
(VOZ DO POVO).

Natura] do Klbsxl (Dembos),
pr'ovfncla do I<Wllnz8-Nort"

N811ceua 12 de Dezembro de
1939. Fez estudos prlmarios.
Abandonando a profissiio de
rnecanico incorporou-se nas
fileiras do MPLA em 1964 na
1.' Regiao onde foi responsa-
vel logistico ate 1967. Nesta
data parte para a Republica
do Zaire e dai para 0 Congo.

Corria 0 ana de 1971 quando
partiu para 0 Sudiio para urn
curso militar. Nas zonas tiber-
tadas e destacado para a 2:
Regiao (Cabinda) desenvolven-
do intensa accao quer no corn-
bate, quer no dominio da lo-
gistica.

Em 1978, por motives de
saude. que 0 levaram a duas
Intervenc;6es clrurqtcas, aban-
dona a vida milltar. funclonan-
do entao nas of leInas do
Partido. em Cabindo.

LUCRI:CIA ALFnEDO ANTe-
MO FRANCISCO.

Nasceu no ucua, provfncia
do Bengo, a 22 de Fevereiro
de 1944. Fez estudos prlrnarlos
e mais tarde urn estaqlo poli-
tico no -rnaquls» da 1.' Regiiio.
Era eostureira quando em 1961
se enquadrou no MPLA, inte-
grando-se na OMA desde a
sua fundaciio.

Demonstrando qualidades re-
volucionarlas. a camarada lu-
crecla fol eleita em 1968
respcnsavel da OMA na sec-
cao de Teresa Afonso, zona 9.
logo depois exerceu 0 carqo
do vlce-Prostdonto dfl<)l't.:!a C'-

ganlzac;llo femlnlna, na rogll~o
do Dande ate 1974.

Ate a altura da sua elelcao
para 0 Comlte Central desem-
penhou as funcoes de respon-
savel da seccao do DORGAN.
do Cornlte Municipal ilo PHI

tido do Dando.

PAUlO MAS:JENGO (~)[rJ
TIRJ.

Nllwral do Bungo, Soya.
do 47 anos, Desde muito cedo
cornecou a trabalhar coma
trcpeiro. Coagido a cumprir 0
serlliC;;o militat no exsrcito
colonial, nao se conforma.
dcscrtando para a Africa do
SuI onde, durante dois anos.
trabaiha nas minas; to nests
altura que se revelam as suas
quaiidades de nacionalista.
·Em 1966 enquadra-se no
MPLA, ao passar pela Zambia,
tendo funcionado nas zonas
A e E da 3.' Regiao. Durante
a sua permansncla nessas zoo
nas, 0 camarada Sentir aper-
felcoa os seus estudos pri-
mlirios, ao mesmo tempo que
adquiriu os conhecimentos
politicos que 0 tornariam
mais tarde Chefe de- opere-
c;ces da zona E.

Ap6s a frequAncia, em 1969
de urn curso politico naURSS
foi chamado a assurnir maio-
res responsabilidades n a !
zonas libertadas do MPLA.

Durante 11 2.' querra de ,,-
tcrtJ:r,;;:;o descnvolvou ".r!lt)lt,
.....·(·'·drsrlo
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canteo e atinauor 0" IlIa4UI"t.~
Industrials, na fabrlca FABIAL
ate 1976. altura em que ere-
quisitado para trabalhar em
tempo integral no ex-DOM
Regional de Luanda, executan-
do as funcoes de activista po-
litico do sector operarto, nil
zona industrial de Viana.

Em 1975 enquadrou-se nu
Grupo de Ac~ao n." 1 do MPLA
na fabrlca FABIAL, assurnlndo
as funcoes de coordensdor.
Participou activamente na 2.'
guerra de libertucao nacional.
Em 1976 foi eleito coordenador
do Cornite de Ac~ao de Lugar.
Em Setembro desse mesmo
anu frequentou 0 1.' curso na-

, clonal de activista do sector
operario, na Escola de Oua-

, dros do MPLA, no Futungo. Em
. Junho de 1977, 0 BP nomea-o

membro da Cornissao Politiea
Pruvisoria de Luanda a em
J\bril de 1978 membro da
Cornissao Executlva do Cornite
Urbano do Partido de Luanda,
exercendo as funcoes do eo-
»rdenador do Departarnento de
Orqanizacao. Em 1979/80 Ire-
quentou durante seis rneses.
o 2.° curse de Ouadros provin-
cials, na Eseola Naeional do
Partido Dr. Antonio Aoostlnho
Neto. .

~ Deputado a Assernblela
Popular Provincial de Luanda.
E tambern mernbro da Conus-
san N;,ciondl rle Rer:tificil,,::k.

coes de activists na 1.' Regiao
tol elelto em 1969 coordena-
dor do Cornite de Accao no
mesrno lacal.

No fl"7 da 1.' guerra de li-
bertacao ' tegressou a sua al-
deia e ·ao campo ate 1976.
quando foi nomeado membro
do Comite de Zona. no munl-
cipio de Panqo-Aluquern e
mais tarde coordenador do
Cornlte de zona ate 1978.

No mesmo ano fol nomeado
membro do Comite Provincial
do Partido e coordenador do
Cornite municipal de Panqo-
-Aluquern, Frequentou um cur-
~u politico da Escola Nacional
PO) Partido Aoostlnho Neto.

/'iJOS c vuona Cl colocado
ne Lunda e. em 1976. trans-

io terido para 0 Zaire onde exer-
n- ce as funltoes de Coorde-na-
n- dor do ex-DO M do Soya.
••. sendo nomeado mais tarde
r- rnernbro da Comissao Exe-

cutiva do Cornite Provincial
do I ••; lido do' Zaire, coorde-
nando 0 DRN.

t i~t.:put(ldo ;) Assembleia
P :JU' r PI Ullln";I,,1 Ju ZdlfC.

CAI',LOS K,\NGULO DOMIN·
GOS.

Natural do Kornbe, ruunici-
pia de Pango-Aluquem. provrn-
cia do Kwanza-Norte. Nasceu
a 15 de Abril de 1921. Era
carnpones, em 1961, quando
se lnternou nas matas do
Kornbe, ao encontro do MPLA.
Em 1963 exercia ja as funcoes
de Secretario do Cornlte de
Acvao na ssccao Deolinda Ho-
driqur-s . Dvsenvolvendo fun-

DOMINGOS
BARTOLOMEU.

Natural do Golungo-Alto.
Kwanza-Norte. Nasceu a 1 de
Abril de 1948. Fez estudos
prir-rarios. Fni serralheiro-me-

,<u~esf'orcos de urg.lnILill;ao da produeao I! 0 triunfo das re\;lS'0("
socialisras de producao nas cidades, isto e, no sector industrial e do comercio
tern de ser acornpanhados de urn trabalho correspondente nas areas rurais
para que se possa estabelecer 0 equilibrio entre a cidade e 0 cumpo c para
que Se assegure a vitoria da Revolucao Socialists. Temos de mulriplicar
csfor~o:. para que 0 sector agrario Iorneea materias-primas necessarias paru
it industria alirnentar ligeira, para que as areas rurais Iornecam os produtos
ugricolas para 0 consumo das pessoas das cidades e para que a industria
nacional produza bens industrials para os camponeses, consolidando assirn
11 alianea operario-carnponesa».

(Cde- Pre aidente Jose Eduardo dos S~n!' "

A C£LULA'
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RellfJ'.lfiies NoI,re 1'1 I (;""f;lreliso
l~xtra,o'''lli"ar;o

(Conolusao da paq. 12)

e sabotagens que encontra nos va-
dlos e marginais os seus principais
agentes. principalmente nos grandes
centros urbanos.

Considerando que a situacao aci-
ma mencionada que rnostra tenden-
cla para a 'qenerallzacao. afecta
necessariamente a s itu ac ao de
classe das massas trabalhadoras,
em particular dos operarlos e
camponeses e leva a deqradacao
tdeoloolca pela sua transforrnacao
progressiva em pequenos nego-
ciantes:

o I Congresso Extraordlnarlo do
MPLA-Partido do Trabalho determi-
na a dotacao urgentes das seguin-
tes medidas:

Que seja dado um enerqico e
continuo combate aos elementos
anti-socials, pela prevencao, re-
pressao e reeducac;ao:

Que seja impedido a todos os
vadios o acesso aos circuitos de
abastecimento, ao alojamento e aos
transportes publicus. encaminhan-
do-os para os locais onde a sua
forca de trabalho possa ser apro-
veitada:

Que se regulamente 0 exercrcio
do cornerclo privado. incluindo 0
ambulante e se materialize a inter-
dicao de todo 0 cornerclo nao licen-
clado:

Que seja severamente combatido
e sancionado 0 roubo e desvio de
fontes produtivas. ernpresas. arrna
zens. depositos. lojas, hospitals e
escolas. etc. em todos os sectores
econ6mlco-sociais da vida Nacio-
nal:

Que seja severamente combatlda
e sancionada a corrupcao. 0 pro-
tteccionismo, 0 liberalismo. a falta
de controlo que se verificam a di-
versos niveis dos sectores produ-
tivos e nao produtivos; .

Que seja severamente combatr-
da e sencionada a depredacao de
bens, especialmente equipamentos.
meios de transportes e materla-prl-
mas:

Que Se aumente em todo os sec-
tors a producao e a produtividade.
pela melhoria da orqanlzacao. dis-
ciplina e melhoria das condicoes
dos trabalhadores. em especial pe-
la irnplementacao urgente das coo-
perativas de consumo e refeitorios
nas Unidades de Producao de gran-
de dimensao e outros servindo
varlas Unidades medias e peque-
nas, priorizando-se a' dlstribulcao
de bens alimentares e industriais
de primefra necessidade aos traba-
Ihadores que sac os prQdut0rc~ ~a
riqueza do Pais;

,Que se possibilite a pratlca de
contratos de venda directa entre
a ernpresa e a cooperativa de con-
sumo 'dos seus trabalhadores de
quotas deterrninadas da sua prnriu-
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cao, dentro dae narmas de abaste-
cirnento de todos trabalhadores,
e;:minando-se deste modo. a pratl-
CJ de aproprlacao indevida de uma
parte da producao Ilrnpropriamen-
te denominada auto-consume):

o Congresso charna a especial
arencao para a necessidade de pu-
nir em especial os dirigentes. res-
ponsavels, tecnicos, agentes da
Defesa e Sequranca e todos os
trabalhadores do sector estatal em
geral. que pratiquem. encubram ou
sejam cumpllces, ou .por qualquer
forma estejam ligados as praticas
contra-revolucionartas objecto da
presente Hesolucao.

Corn vista a eficaz irnplatacao
desta Hesolucao. 0 Congresso eha-
ma a atencao do Cornite Central
para a necessidade absoluta de
engajar as celulas e comites do Par-

rido na luta contra estas prauca.,
contra-revolucionarlas. 0 Comi te
Central devera urgentemente pro-
gramar toda a accao a desenca-
dear pelas orqanlzacoes do Partido
em apoio a todas outras medidas
que se vierem a tomar. Os mern-
bras do MPLA-Partido do Trabalho
devem considerar-se desde ja 010'
bilizados para uma campanha in-
tensa e continua de expllcacao
para mobilizarem todos os traba-
odlhares, principais prejudieados
por esta situaeao no combate [,
todos os elementos antl-soclals.

FI~IS 0 PRESIDENTE NETO

LUTEMOS. PELA INDEPENDEN·
CIA ECONOMICA!

A LUTA CONTINUA!

A VITORIA ~ CERTAI

SOBRE A DEFESA E SEGURANCA

o 1." Congresso Extraordinarlo
do MPLA-Partido do Trabalho, reu-
nido de 17 a 23 de Dezembro de
1980. apos a apreclacao e discus-
sao profunda do documento ••Ana-
llse do trienlo 1978/80 e Orienta~'
coes para 0 qulnquenlo 1981/85".
apresentado pelos orqaos de Defesa
e Sequranca, constatou que. na sua
generalidade. as orientacces con-
tidas nas teses "AS FAPLA CO MO
EX~RC/TO POPULAR » e ••A DEFE-
SA POPULAR GENERALlZADA» fo-
ram desenvolvidas e cumpridas de
acordo corn a dlnarnlca do nosso
proces so revoluclonarlo.

A nccessldade de garantir as
r c.. ·rlL;St.ls revoluclonarias alcan-

A CELULA

cadas, de defender a soberania
naclonal, a integridade territorial e
assequrar as tarefas de Aeconstu-
cao Nacional rumo ao Socialismo.
a necessidade de se prevenir a
criminalidde e reprimlr a· dellnquen-
eta. de defender a propriedade so-
cial e individual. de manter a or-
dem publica. a necessidade de luta,
contra a reaccao interna e externa.
justifica que se continua a_prestar
uma especial atencao aos proble-
mas de Defesa e Seguranc;:a. por-
quanto a hipotese de um recrudes-
cimento das accoes do inimlgr-
rasicta sul-africano contra a Revo
lucao Angolana nao e de subcst:
mar.
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"0 com 0 sistema organlzado
corn base nas Teses -Defesa Popu-
lar Generalizada •• e -a FAPlA como
Exerclto Popular- se podera garan-
tir a continuacao da exlsterrcla da
Republica Popular de Angola.

o 1." Congresso Extraordlnarlo
do Partido aprova 0 documento
-Analise do trienlo 1978/80 e Orl-
entacoes para 0 qulnquenlo 1981/
85" e recomenda ao Cornite Central
do MPlA-Partido do Trabalho para
o desenvolvimento ,ulterior das For-
cas, 0 seguinte:

1. Que se continua a considerar
a defesa como sector prlorltarlo
no conjunto das tarefas do Partido
e do Estado, harrnonlzando devlda-
mente 0 desenvolvimento s6cio-
-econornlco do Pais com as exigen-
cias da estrateqla polftico-militar.

2. Que se continua a dar uma
especial atencao a ediflcacao das
Forces Armadas, definindo os se us
efectivos nurnerlcos em func;ao das
nos sas potenclalidades economl-

_cas, sociais e humanas, apetrechan-
, do-as de meios tecnlcos modern os

necessarlo ao cumprimento das

suas rnissoes. orqanizando e relor-
cando 0 asseguramento combativo
e logistico:

3. Que se dedique mais atencao
a preparacao combativa das Forces
Armadas, a fimde aumentar per-
manentemente a sua prontidao corn-

. bativa.

4. Que se desenvolvam maiores
esforcos na preparacao politica dos
ofieiais, sargentos, soldados. marl-
nheiros e agentes na sua forrnacao
ldeoloqica. assim como na implanta-
(fao e funcionamento das estrutu-
ras de base do Partido.

5. Que se eleve substancialmente
o grau de disciplina militar a todos
os niveis e que se .combatam
energicamente as atitudes e corn-
tamentos incorrectos, incompatf-
veis corn 0 brio e a honra das For-
cas Armadas. de Seguranc;a e lnte-
rlor.

Fieis ao Presidente Neto, lute-
mos pela lndependencla econ6mica.

A luta Continua!

A V1t6ria e Certa!
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D1SCURSO DE ENCERRAMEN1'()
DO L'd"_ PR£SIDENTI(,'

CAMARADAS DELEGADOS

IlUSTAES CONVIDADOS

GAAOS CAMARADAS E

COMPATRIOTAS

~ com profunda ernocao que venho, agora, ao podium para proferir
algumas palavras, na sessao de encerramento deste Congresso Extraordi-
narlo do Partido. Este acontecimento de transcendente irnportancla historica.
que culmina com a lnjeccao de sangue operario e carnpones no Cornlte
Central do Partido constitui, nao so por esse facto, mas tarnbern pela
importancla das suas declsoes e resolucoes, mais uma vltorla das massas
trabalhadoras sobre a reaccao interna e externa!

o aumento da conscinecla revolucionaria. da maturidade politica
associada ao crescente espfrito de exiqencia dos mernbros do Partido,
levaram as organizac;:6es de base e os organismos do Partido a encarar
com alto sentido de responsabilidade e rigor, a escolha de candidatos dos
sectores operarlos e do campesinato ao Cornite Central.

Por esta razao e tendo em conta os condicionalismos inerentes a
presente fase de estruturacao do nosso Partido, 0 Congresso Extraordinario
56 preencheu 12 dos 20 lugares previstos pelo I Congresso do MPlA

Aproveito esta ocaslao para saudar e felicitar calorosamente. cm
no-ne de todo= 0'> delegados e em meu proprio, os novos membros do
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Comlte Central agora eleitos. desejando-Ihes os melhores sucessos no
cumprimento das novas tarefas revolucionarlas.

Estou certo que nao repousaremos sobre esta vltorla, Que conti-
nuaremos a envldar esforcos para desenvolver 0 trabalho partldarlo, de
agitac;ao e propaganda. de educacao polftica e ldeoloqica, junto dos opera-
rios e camponeses para elevar a Dlreccao do seu aparelho Central cada
vez rnais elementos dessas classes que se identifiquem na sua pratica
quotidiana corn os princfpios da teoria do proletariado.

Durante alguns dias estivemos. todos nos, delegados. membros do
Comite Central, da Juventude do Partido, de Organismos do Partido e do
Estado e de Organiza«;oes de Massas. profundamente empenhados na
anallse de problemas relacionados corn a vida interna do Partido. corn a
sltuacao economlca e social. relacces internacionais e corn a Defesa e Segu-
ranca do Pais'.Discutimos calorosa e militantemente e as vezes ate apalxona-
damente os nossos problemas irnbuidos de urn modo geral. de espirito de
disciplina, de um elevado sentido de crftica que nos permitiu elaborar urn
frutuoso trabalho colectivo. Num ambiente de camaradagem. por vezes

~ corn profunda ernoncao que venho, agora, ao podium para proferir
bastante emocionante. abordamos corn' coragem e corn a maior franqueza
posslvel,os tnurneros e dificeis problemas lnerentes aos parses [ovense
subdesenvolvidos coma 0 nosso que procura instaurar uma sociedade de
[ustlca social sem exploradores nem explerados. Acho que e justo realcar
que em todas as discussoes, sobressaiu de facto a ideia do Partido como
urn factor indesmentfvel, coma uma afirrnacao cateqorlca. Comec;amos a set
Partido. nao ja na nossa concepcao teorlca mas de facto na nossa activldade
pratlca. Realizamos a tarefa da construcao do Partido Marxlsta-Lenlnlsta
determinada pelo I Congresso do MPLA. Comecararn a ser definitivamente
ultrapassados os metodos de trabalho antiquados, caracterfsticos da guer·
rilha e do Movimento de Llbertacao. A lrnprovisacao e 0 individualismo
dao lugar ao trabalho planlflcado, programado e colectivo. A Orqanlzacao
reforca-se corn 0 espfrito de superacao permanente, de crftica e autocrltica,
corn a tomada de consclencla sobre a necessidade do controlo rigoroso da
actividade de cada urn e de cada organismo e sobre a necessidade de
exigencia no.trabalho para que cada um assuma, de facto, as suas func;oe3
corn responsabilidade. no seu poste de trabalho.

A abordagem corajosa e c1ara destes fenornenos de natureza subjec-
tiva, perfeita e rapidamente superavels, que tern constltuldo urn freio ao
desenvolvimento do processo produtivo, em muitas esferas da actividade
naclonal, e as solucoes que sac apontadas para a sua eliminacao. marcam
urn salto qualitativo na vida organizativa do Partido e do Estado.. .

Em Setembro de 1979, os nossos inimigos cantaram vitoria, alguns
chorararn Jagrimas de crocodilo porque pensaram que a morte prerna+ura
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o inesperada do SAUDOSO PRESIDENTEDR. ANTONIO AGOSTINHO NETO,
significaria a fraqrnentacao do MPLA-Partido do Trabalho. Ho]e, eles rendem-
-se a evldencia dos factos, constatam que subestimaram a grandeza da
sua obra. Sao os seus ensinarnentos.o seu legado revoluclonarlo que nos
deixou, 0 Partido Marxista-Leninista cujas bases lancou e que nesta sala
fundou, que continuam a inspirar-nos e a guiar-nos na apllcacao do Mar-
xismo-Leninismo a realidade concreta do nosso Pais. de forma criadora e
consequente.

Subestimaram, tambern. a torca e a capacidade de adaptacao do
nosso Partido as sltuacoes dificeis, que constitui a melhor tradicao herdada
do MPLA-Movimento.

o estudo menos atento da historla do MPLA-Movimento de onde
emergimos coma Partido, mostrara como foi espinhosa, tortuosa mas
sempre lmparavel, a sua marcha para a lndependencla total e completa.
Marcharnos de vitoria em vltorla. retirando as licoes necessarlas das
derrotas rnomentaneas.

Agora que somos Partido aprofundamos mais ainda a analise crltica
dos nossos insucessos atacando os problemas corn franqueza e corn elevado
espfrlto militante, para encontrar as solucoes justas no momento justo.

Nos poucos dias que estivemos reunidos, nao pudemos encontrar.
evldentemente, todas as solucoes para os muitos problemas imediatos que
enfrentamos. Foram, no entanto, tracadas as linhas gerais que nos orienta-
rao e que perrnltlrao ao Comite Central e ao seu Bureau Politico, encontrer
as solueoes oportunas para os problemas mais urgentes.

o nosso Partido saiu mais fortalecido deste Congresso Extraordlnarlo.
Reafirmando e ampliando as teses do I Congresso do MPlA, evidenciou
o seu papel dirigente do Estado e de toda a Sociedade. A forma entusiastica
eo calor revoluclonarlo corn que as massas trabalhadoras seguiram e apoia-
ram 0 Helatorio do Cornlte Central. e a prova indesmentfvel. e a prova mais
eJoquente deste facto, e a reaflrrnacao da confianca que 0 Povo Angolano
deposita no seu Partido de Vanquarda e a confirrnacao da justeza dos prin-
cipios politicos que nos orientam na construcao da Democracia Popular
e do Socialismo. -

o Belatorio do Cornite Central representa um documento de trabalho.
valioso pela maneira profunda e realista como tratou as quest6es essenciais.
de nossa RevoJu9ao,pela forma clara e corajosa coma apontou os camihhos
a seguir para combatermos a.dependencla economlca. para lutarmos contra
a fame, a mlseria. a doenca e todos os vlcios e sequel as da sociedade
colonial capitalista, pelas formas apontadas para eliminar alguns facto res
sublectlvos que prejudicam 0 funcionamento normal de muitos organismos,
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•
da administracao estatal. como a neqliqencia, a irresponsabilidade. a indis-
clplina. a desorqanlzacao e outros males daquele tipo de sociedade. tais
coma a corrupcao, a especulacao, 0 tribalismo. 0 regionalismo. 0 racismo
e as rnanlfestacoes reaccionarlas da pequena burquesla, formas essas que
devem merecer 0 estudo e reflexao de todos os membros do Partido e de
todos os cldadaos em geral. .

CAMARADAS DELEGADOS

ESTlMADOS CONVIDADOS

CAROS CAMARAOAS E COMPATRIOTAS

A Asembleia Magna do nosso Partido - 0 CONGRESSO - tracou
as orlentacoes mestras do desenvolvirnento econ6mico para a decada
1980-1990. e as crlentacoes fundamentais e metas para cada urn dos
sectores da actividade Nacional ate 1985. tanto a nlvel do Partido como do
Estado. 0 momento agora e de acc;ao.E precise que as nos sas resolucoes
e decisoes nao se tornem letra morta. •

Saiamos deste Congresso decididos a materializar as nos sas orlen-
tacoes, a atingir e a ultrapassar as metas fixadas para que possamos vir
de cabeca erguida ao Congresso Ordinario de 1985.0a base ao topo, do
topo a base, ha que cerrar fileiras para defender a integridade das nossas
ideias contra a intriga, 0 boato e a calunia dos nossos inimigos de classe.
converter cada vez mais e mais adeptos conscientes a causa do Povo e do
Socialismo, tornar a ideologia do proletariado a ideologia de todo 0 cldadao,
reforcar a unidade e a coesao internas do Partido. Aperfeicoar 0 funcio-
namento da estrutura partidaria para torna-la apta para continual' a bata/ha
decisiva que se inicia agora em todas as frentes para aprofundar 0 caracter
popular da nossa Hevolucao. Ternos de aperfeicoar 0 funcionamento da
rnaquina do Partido para que cada militante seja em todo 0 memento. 0
detentor da verdade. 0 velculo mais responsavel da lnforrnacao verdadeira.
do pensamento da Direccao e dos responsaveis, 0 mobilizador dos traba-
Ihadores e das massas. Nunca 0 contrarlol Nao deve 0 militante do Partido
ser permeavel ao boato, a intriga. a calunia, fornentados pela pequena-
-burguesia e pelos agentes do imperialismo para afastar a Dlreccao das
bases e 0 Partido das Massas Populares. Aperfeicoar 0 funcionamento do
Partido e pois urna necessidade que se imp6e para que ela exerca, coma
um se corpo, a dtreccao eftcaz do Estado, das Orqanizacoes de Massas Et de
toda a Sociedade.

CAROS CAMARAOAS

IlUSTRES CONVIDADOS

Quero agradecer, em nome de todos os Congressistas. 3S mensagens
c.Jorosas de saudacoes apresentadas pela OPA-OrganiLo('.:io dos Pionr-ir o»
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Agostinho Neto, pela Juventude do Partido. pela Orqanizacao da Mulher
Angola. (OMA), pela nossa Central Sindical, em nome de todos os traba-
Ihadores, a UNTA e pelas Forcas de Defesa e Sequranca. Agradel;o profun-
damente a prova de confianca que demonstraram ao apoiarem a decisao
do Comite Central de 20 de Setembro de 1979, sobre a substltuicao do
Presidente. Cumprirei 0 dever e a obriqacao miJitante e desempenhar-me-ei
de todas as tarefas como se de funcoes preferidas se tratasse. para 0
beneficio do nosso Povo, para a vit6ria da causa do Socialismo.

Levantemos bem alto a bandeira do internacionalismo proletario para
fortalecer a nossa amizade e cooperacao corn os nos sos aJiados naturais,
os paises socialistas e respectlvos Partidos. 0 Movimento Operario Inter-
nacional e para" brindarmos. a nossa solidariedade militante aos povos opri-
midos e colonizados. em luta pela independencia. pela Ilberdade politica
e pela [ustica social.

Apliquemos com coerencla 0 prlnciplo da coexistencia pacifica para
a salvaguarda da paz e da seguranc;a na nossa reqiao -e no Mundo. para a
cooperacao e 0- entendimento entre as Nacoes corn sistema sociais
diferentes.

Termlno, rendendo uma vibrante homenagem a todos os cidadaos
que tern sabido defender a integridade da Patria e as conquistas da Revo-
IUC;80para que Angola se afirme cada vez mais como trincheira firme da
RevoJuC;80em Africa.

Agradec;o a todos quantos se empenharam na preparacao dos docu-
mentos. das condicoes materiais e tecnlcas e ao pessoal de apoio e demais
cidadaos que contribuiram directa ou indirectamente para que, nao obstante
as grandes dificuldades que enfrentamos,. realizassernos corn exit6 0 nosso
Conqresso Extraordinarlo.

Fieis ao Presidente Neto lutemos pela Jndependencta econoinlca.

A LUTA CONTINUA!

A VITORIA t: CERTA!
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